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Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van welstand, archeologie, 

monumenten en cultureel erfgoed 

voor de gemeente Delfzijl. Deze kaart 

geeft een beeld van onze inzet in 2013. 

 KERK FARMSUM

Tijdens werkzaamheden aan de 

vloer in de kerk van Farmsum, bleek 

dat de vloer van de Middeleeuwse 

voorganger van de huidige kerk 

daaronder nog grotendeels aanwezig 

was. Deze Middeleeuwse vloer 

was samengesteld uit grafzerken 

daterend uit de vijftiende tot en 

met de achttiende eeuw, waaronder 

belangrijke zerken van leden van 

het geslacht Ripperda. Deze familie 

bewoonde destijds de borg in 

Farmsum. In totaal zijn 26 zerken en 

een sarcofaagdeksel blootgelegd. De 

kerk van Farmsum werd hiermee in 

één klap een van de rijkste kerken 

in de provincie Groningen op het 

gebied van funerair erfgoed. Het 

kerkbestuur besloot in te zetten op 

het tonen van dit unieke ensemble van 

zerken, om zo de verhalen die deze 

zerken vertellen levend te houden. 

De zerken zijn gerestaureerd en naar 

thema gegroepeerd en opgesteld langs 

de wanden van de kerkzaal en in het 

entreeportaal. De opstelling is zodanig 

dat de zerken niet direct zichtbaar zijn 

voor mensen die tijdens de eredienst 

of orgelconcerten plaatsnemen 

in de fraaie negentiende-eeuwse 

kerkbanken. 

KEUKENTAFELGESPREK

Aanleiding: bouwaanvraag voor 

een verdubbeling van de bestaande 

ligboxstal op een stal buiten de 

bestaande erfstructuur op de Aeweg 

te Woldendorp.

Middel : keukentafelgesprek met de 

betrokken boer en landschappelijk 

inpassingsplan. 

Resultaat: dusdanige inpassing dat de 

groene omsingeling van het erf wordt 

versterkt, met een extra watergang 

als verbindend element naar het 

omliggende landschap.

IN CIJFERS

Bouwplannen: 79 behandeld, waarvan 

56 niet strijdig en 23 strijdig maar 

in het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen.  

Huisadviseurschap: geen contract.  

Archeologische adviezen: 13

Keukentafelgesprekken: 1

Cultureel erfgoed/monumenten

adviezen: 7

WELSTANDSCOMMISSIE

Twee rayonarchitecten van Libau 

bezoeken uw gemeente in principe 

één keer per 14 dagen. Zij vormen 

samen de kleine commissie en 

zijn gemandateerd door de grote 

welstandscommissie. Deze grote 

welstandscommissie bestaat uit 

externe deskundigen en vergadert 

eens per veertien dagen. 

De grote welstandscommissie van 

externe deskundigen vergadert eens 

per veertien dagen. Deze commissie 

was in de gemeente Delfzijl in 2013 als 

volgt samengesteld:

• ir. K. de Haan, architect 

• ir. S. van Assen, stedenbouwkundige 

• ing. T. Bouman arch AvB, architect 

• ir. M.D. Dijkstra, stedenbouwkundige 

• T. Zondag, architect 

• F.H. Wiersma, voorzitter 

• R. Pot, voorzitter 

• ir. A. Ritsema, architect

• ing. H. Spoelstra arch AvB, architect

• ing. J. Swen arch AvB, rayonarchitect

• ir. P.A. Goudswaard, rayonarchitect

 

U I T G E L I C H T 

Delfzijl: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN

• Het plan voor een hotel in

Termunterzijl geeft een fraaie opzet 

voor een statig volume aan de kant 

van de doorgaande weg. Houten 

volumes aan de achterzijde van 

het gebouw geven deze kant een 

meer informele sfeer. Het plan is 

onderdeel van een groter geheel van 

diverse traditionele bouwvolumes 

die de structuur van Termunterzijl 

gaan vitaliseren.

• In het centrum van Delfzijl, op

de hoek van de Waterstraat 

en de Oranjestraat, wordt een 

nieuw winkelpand gebouwd. 

Het voorlopige plan hiervoor 

werd in 2013 besproken in de 

welstandscommissie. Libau drong 

daarbij aan op een duidelijk 

gebaar van de architectuur naar 

de bestaande hiërarchie in het 

stratenplan.

• Crematorium Fivelhof heeft

inmiddels een nieuwe aula gekregen, 

met een markant uiterlijk en 

omringd door groene ruimte. Libau 

drong in de begeleiding aan op 

eenvoud en rust in de vormentaal. 

De architect heeft dit streven 

opgepakt en goed verwerkt in het 

uiteindelijk plan.
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